
Beste mensen, 

  

Dit bericht wordt aan alle leden en relaties van de NFV SKANDINAVIË gestuurd waarvan 

het e-mail adres bij mij bekend is. 

  

Misschien vindt u dat dit bericht niet van toepassing is op u. Daarvoor dan mijn excuses. 

 

Wilt u niet langer op deze wijze op de hoogte worden gehouden, laat mij dit dan weten dan 

zal ik u uit deze lijst verwijderen. 

 

Kent u leden die geen nieuwsbericht ontvangen?  Stuur dan deze nieuwsbrief door en 

informeer mij omtrent hun e-mail adres. 

Attendeer ook andere verzamelaars op het bestaan van de NFV SKANDINAVIË.!! 
--------------------------- 
INHOUD: 
--------------------------- 
Terugblik POSTEX 2013 

WEB-MASTER GEZOCHT 

Veiling 177 

Eindejaarsbeurs 

Filateliebeurs 

Filamanifestatie 

Persoonlijke postzegels 

--------------------------- 
De Postex 2013 manifestatie is al weer even verleden tijd. 

Dus een korte terugblik is op zijn plaats. 

Als aftrap voor ons 50 jarig jubileum had ons kluppie een mooie plek rechts van de ingang 

gekregen. 

Na nog al wat vergissingen en foutjes hadden wij uiteindelijk 80 kaders (ik had voor 100 

kaders inschrijvingen ontvangen maar kreeg er in 1e instantie 70 toegewezen) met 

Scandinavisch materiaal gevuld. Het verbaasde mij, op een positieve wijze, hoeveel goede 

verzamelingen er door onze leden samengesteld waren. 

Diverse verzamelingen kunnen zo meedoen aan gejureerde tentoonstellingen (Gewoon een 

keer doen). 

Veel leden hebben de gelegenheid genomen om naar Apeldoorn te komen en deze 

verzamelingen te bewonderen en ideeën op te doen voor hun eigen verzamelingen. Het was 

wat ons betreft een gezellige happening met redelijk veel aanloop en we hebben aardig wat 

verzoeken om informatie over de vereniging en het verzamelen van Scandinavische 

postzegels etc gehad. 

 

Elk bezoekend lid werd vergast op een consumptiebon en hun entree geld werd door de 

vereniging vergoed. Zo konden wij, als bestuur, eens iets terug doen. 

Ik vraag mij af of wij dit niet eens iets vaker moeten doen. Het moet toch mogelijk zijn om 

met pakweg 300 leden elk jaar een aantal goede verzamelingen ter jurering in te sturen. 

Graag hierop uw aller reactie!! 

--------------------------- 
Even een minder leuk puntje. 

Onze webmaster Jan Baas heeft te kennen gegeven langzaam aan te willen stoppen met het 

onderhoud en opbouw van de web site. Zijn leeftijd speelt hem parten en de nieuwe 



ontwikkelingen op dit gebied gaan hem te snel. Ik neem mijn petje af voor Jan want mij gaat 

het al jaren te snel en boven mijn pet, vandaar dat ik dat petje dan ook maar afzet. 

Afijn kort door de bocht gezegd: Wij zijn op zoek naar iemand die de website 

(www.nfvskandinavie.nl) wil gaan overnemen, onderhouden, bijwerken en uitbouwen. Wij 

denken dat een tweetalig gedeelte NL/GB tot de mogelijkheden moet kunnen behoren. 

Voelt u zich geroepen en u weet beter dan het bestuur wat er komt kijken bij zoiets, neem dan 

svp even contact met mij op. 

--------------------------- 
De nieuwe veilinglijst (Nr. 177) is reeds online te bewonderen. Ondanks jan Baas z'n leeftijd 

is hij toch wel snel hoor..... 

Correcties op deze lijst kunt u ook op de site terug vinden. Ga naar de site en klik op het kopje 

Nieuw en Walla..... de techniek staat voor niets.  

--------------------------- 
De vereniging staat, zoals gewoonlijk, met een infostand op de EINDEJAARSBEURS. Deze 

wordt gehouden in de Veluwehal aan de Nieuwe Markt 6 te Barneveld en wel op 27 en 28 

december. Entree €. 3, --. Voor de jeugd t/m 17 jaar is de toegang gratis. 

Tevens krijgt iedere bezoeker een gratis exemplaar van Filakrant no.3. 

Op beide dagen is de beurs geopend van 10.00 tot 17.00 uur. 

Komt u ook? 

Meer info is te vinden op: www.eindejaarsbeurs.nl 

--------------------------- 
De eerste beurs in het nieuwe jaar wordt gewoonte getrouw de FILATELIEBEURS. Dit keer 

niet op de vertrouwde oude stek in Loosdrecht maar in DUDOK-ARENA op het Arenapark 

in Hilversum. Meer hier over is te vinden op; www.filateliebeurs.nl 

Uiteraard zullen wij ook hier weer acte de présence geven. 

--------------------------- 
Op 12 en 13 april zal FILAMANIFESTATIE 2014 gehouden worden in sporthal De 

Moriaan in Wijk aan Zee. Deze beurs met tentoonstelling belooft een grote happening te 

worden. Onze vereniging zal daar waarschijnlijk een info stand bemannen. Voor meer info: 

www.filamanifestatie.nl 

--------------------------- 

Voor meer filatelistische evenementen in de komende maanden, kijkt u op; 

http://www.nfvskandinavie.nl/EvenementenNHnov2013.pdf. Hier vindt u vele beurzen door 

geheel NL waar u naar toe kunt gaan. 

--------------------------- 
De Persoonlijke postzegels van de NFV Skandinavië zijn nog verkrijgbaar via de secretaris 

de Hr. Hertel. Er zijn nog voldoende velletjes te koop, leden zonder verdere beperking, 
á € 2,25 niet leden á € 3,80. Dit is inclusief verzendkosten. 
 

Dit was het weer voor vandaag. 

Ik hoop velen van u op 7 december in Amersfoort op de bijeenkomst te kunnen begroeten. 

Groet 

 

Henk P. Burgman 

--  

Regards 

 

Henk P. Burgman (AIJP) 

Auctioneer/P.R. Commissioner of: 

http://www.nfvskandinavie.nl/
http://www.eindejaarsbeurs.nl/
http://www.filateliebeurs.nl/
http://www.filamanifestatie.nl/
http://www.nfvskandinavie.nl/EvenementenNHnov2013.pdf


-NFV "SKANDINAVIE"- 

-DUTCH PHILATELIC ASSOCIATION SCANDINAVIA- 

http://www.nfvskandinavie.nl  

 

Postal address: 

Spechtstraat 70 

NL-1021 VW Amsterdam 

NEDERLAND 

Tel: + 31 20 6329018 

henk.burgman@gmail.com 

 

Zie ook onze/See also our website: www.nfvskandinavie.nl voor meer informatie en nieuwe 

boeken!  

=============== 

PLEASE USE STAMPS ON YOUR MAILINGS. THEY WILL BE USED FOR OUR 

YOUTH 

PROJECT!! 

IF YOU HAVE ANY UNWANTED STAMPS LEFT, PLEASE DONATE THEM TO OUR 

YOUTH 

PROJECT. 
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